
 

 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและงบแสดง        
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                      
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน          
ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามและหกเดือนเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 มิถุนายน 2560  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัและใหส้ังเกตเร่ือง
ความไม่แน่นอนของอตัราค่าเช่าจากการต่อสญัญาเช่าช่วงระหวา่งบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงตาม
รายงานลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 

 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ:  9 สิงหาคม 2561 



ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 714,966                701,414                10,131                  20,698                  

เงินลงทุนชัว่คราว 3 479,501                98,043                  -                            -                            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 843,997                860,030                234,476                214,810                

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน 7,464                     7,464                     -                            -                            

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            557,734                809,300                

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            835,135                -                            

สินคา้คงเหลือ 720,234                807,076                25,688                  25,799                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 152,218                176,495                27,395                  58,284                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,918,380             2,650,522             1,690,559             1,128,891             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 869                        1,177                     -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 544,232                528,502                522,559                526,614                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                            -                            5,902,582             5,761,582             

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 174,433                95,042                  1,879,340             2,217,050             

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 400,884                408,855                244,577                250,984                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 17,656,536           17,884,382           3,987,437             4,059,548             

ค่าความนิยม 8 314,602                314,602                -                            -                            

สิทธิการเช่า 7 1,971,253             2,103,218             1,154,709             1,240,229             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 7 392,477                389,282                8,569                     10,289                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 91,303                  83,185                  6,147                     20,385                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 634,645                578,543                5,420                     5,386                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,181,234           22,386,788           13,711,340           14,092,067           

รวมสินทรัพย์ 25,099,614           25,037,310           15,401,899           15,220,958           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 154,099                151,184                22,948                  -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 2,462,557             2,719,681             413,816                350,978                

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี

   ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 173,573                177,717                81,816                  83,761                  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 180,761                235,302                -                            -                            

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 700,000                700,000                700,000                700,000                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            1,185,283             1,272,900             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  210,998                167,918                -                            -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 168,187                252,969                26,030                  70,701                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,050,175             4,404,771             2,429,893             2,478,340             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 1,508,691             1,537,725             573,228                494,617                

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 4,280,000             4,280,000             4,280,000             4,280,000             

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 60,989                  60,989                  -                            -                            

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 2,092,813             2,154,913             970,929                993,688                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 196,925                184,719                -                            -                            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 227,951                229,641                67,031                  67,072                  

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าร้ือถอน 111,947                107,854                -                            -                            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,519                  18,328                  14,437                  15,610                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,494,835             8,574,169             5,905,625             5,850,987             

รวมหนีสิ้น 12,545,010           12,978,940           8,335,518             8,329,327             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 970,000                970,000                970,000                970,000                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 158,080                158,080                158,080                158,080                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,387,898             8,943,095             4,588,301             4,413,551             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 141,863                119,677                -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,007,841           11,540,852           7,066,381             6,891,631             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 546,763                517,518                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,554,604           12,058,370           7,066,381             6,891,631             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,099,614           25,037,310           15,401,899           15,220,958           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 2,030,750             1,950,340             580,904                520,653                

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,025,786             2,751,950             -                            -                            

รายไดค่้าเช่า 28,584                  28,585                  12,549                  12,549                  

รายไดเ้งินปันผล 5, 6 -                            -                            908,315                538,427                

รายไดอ่ื้น 105,934                68,465                  79,315                  84,191                  

รวมรายได้ 5,191,054             4,799,340             1,581,083             1,155,820             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 1,419,904             1,325,765             390,445                352,895                

ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,622,293             1,467,904             -                            -                            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 220,947                220,449                70,997                  65,517                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,438,966             1,319,112             167,347                137,357                

รวมค่าใช้จ่าย 4,702,110             4,333,230             628,789                555,769                

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 488,944                466,110                952,294                600,051                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 6,887                     6,409                     -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 495,831                472,519                952,294                600,051                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (52,193)                 (56,809)                 (42,965)                 (43,959)                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 443,638                415,710                909,329                556,092                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (67,580)                 (17,774)                 (8,658)                   (1,098)                   

กําไรสําหรับงวด 376,058                397,936                900,671                554,994                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 108,715                (15,621)                 -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (186)                      74                          -                            -                            

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12 38                          (16)                        -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (148)                      58                          -                            -                            

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 108,567                (15,563)                 -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 108,567                (15,563)                 -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 484,625                382,373                900,671                554,994                

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 371,736                398,277                900,671                554,994                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,322                     (341)                      

376,058 397,936

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 452,495                386,584                900,671                554,994                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32,130                  (4,211)                   

484,625                382,373                

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 0.28                       0.30                       0.67                       0.41                       

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 4,864,830             4,545,890             1,259,764             1,116,573             

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,800,217             5,323,087             -                            -                            

รายไดค่้าเช่า 56,894                  56,894                  24,960                  24,960                  

รายไดเ้งินปันผล 5, 6 -                            -                            908,315                538,427                

รายไดอ่ื้น 210,390                219,140                162,736                175,802                

รวมรายได้ 10,932,331           10,145,011           2,355,775             1,855,762             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 2,931,654             2,780,170             786,221                707,610                

ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,122,527             2,861,521             -                            -                            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 413,649                421,389                138,299                123,156                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,828,182             2,547,280             346,217                279,797                

รวมค่าใช้จ่าย 9,296,012             8,610,360             1,270,737             1,110,563             

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,636,319             1,534,651             1,085,038             745,199                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 27,894                  20,741                  -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,664,213             1,555,392             1,085,038             745,199                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (101,448)               (115,378)               (85,287)                 (87,439)                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,562,765             1,440,014             999,751                657,760                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (249,985)               (206,911)               (15,031)                 (20,650)                 

กําไรสําหรับงวด 1,312,780             1,233,103             984,720                637,110                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 31,189                  (93,680)                 -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (308)                      107                        -                            -                            

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12 62                          (22)                        -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (246)                      85                          -                            -                            

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 30,943                  (93,595)                 -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 30,943                  (93,595)                 -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,343,723             1,139,508             984,720                637,110                

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,254,773             1,181,290             984,720                637,110                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 58,007                  51,813                  

1,312,780 1,233,103

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,276,959             1,111,173             984,720                637,110                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 66,764                  28,335                  

1,343,723             1,139,508             

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 0.93                       0.88                       0.73                       0.47                       

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสุทธิก่อนภาษี 1,562,765             1,440,014             999,751                657,760                
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 906,571                895,883                199,868                171,268                
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 2,134                     20                          446                        295                        
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 47,991                  50,926                  7,595                     5,723                     
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 905                        -                            875                        -                            

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 237                        (639)                      -                            -                            

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) (5,304)                   (10,933)                 98                          -                            

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (27,894)                 (20,741)                 -                            -                            

   โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (93,995)                 (104,366)               (59,636)                 (64,063)                 

   กลบัรายการขาดทุนจากการปิดสาขา (8,965)                   (12,392)                 -                            -                            

   เงินปันผลรับ -                            -                            (908,315)               (538,427)               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,617                  13,460                  3,546                     4,106                     
   ดอกเบ้ียรับ (15,352)                 (10,590)                 (42,588)                 (57,703)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 101,448                115,378                85,287                  87,439                  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 2,483,158             2,356,020             286,927                266,398                
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,075                  148,931                (20,113)                 35,128                  
   สินคา้คงเหลือ 86,605                  108,579                111                        2,335                     
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,228                  18,172                  38,046                  (313)                      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (66,281)                 (27,418)                 (784)                      (607)                      
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (282,196)               (99,054)                 57,867                  2,289                     
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (84,782)                 (31,640)                 (44,671)                 (3,834)                   

   รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 27,751                  42,497                  34,932                  35,522                  
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (14,306)                 (5,312)                   (3,587)                   (3,095)                   

   จ่ายค่าร้ือถอน (2,391)                   (2,891)                   -                            -                            

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,808)                   39,294                  (1,173)                   300                        
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,191,053             2,547,178             347,555                334,123                
   จ่ายภาษีเงินได้ (206,708)               (143,475)               (7,949)                   (5,863)                   
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,984,345             2,403,703             339,606                328,260                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (381,458)               (549,966)               -                            -                            

ดอกเบ้ียรับ 11,176                  10,590                  42,588                  57,703                  

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            1,696,915             2,930,790             

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (79,391)                 -                            (1,107,639)            (2,728,230)            

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 3,166                     1,175                     92                          317                        

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (437,402)               (519,625)               (39,679)                 (53,758)                 

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า (36,194)                 (69,675)                 -                            -                            

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (37,928)                 (49,638)                 (910)                      (1,450)                   

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 4,055                     6,325                     4,055                     6,325                     

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (141,000)               -                            

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม -                            (1,888)                   -                            -                            

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                            -                            65,071                  525,452                

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 8,109                     12,975                  8,109                     12,975                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มข้ึน) 7,981                     (3,826)                   750                        -                            

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (937,886)               (1,163,553)            528,352                750,124                

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 1,440                     (508,752)               22,948                  14                          

จ่ายดอกเบ้ีย (103,090)               (131,709)               (82,497)                 (98,737)                 

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (809,970)               (742,495)               (809,970)               (742,495)               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย (37,519)                 (98,435)                 -                            -                            

ลดทุนบริษทัยอ่ย -                            (132,566)               -                            -                            

ชาํระคืนหุน้กู้ -                            (1,000,000)            -                            (1,000,000)            

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                            -                            1,358,700             642,670                

จ่ายคืนเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            (1,446,317)            (301,400)               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 78,611                  1,108,047             78,611                  400,000                

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (172,989)               (160,948)               -                            -                            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (1,043,517)            (1,666,858)            (878,525)               (1,099,948)            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ 10,610                  10,297                  -                            -                            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 13,552                  (416,411)               (10,567)                 (21,564)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 701,414 989,295 20,698                  32,932                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 714,966                572,884                10,131                  11,368                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 135,230                58,043                  5,603                     1,021                     

   เงินปันผลคา้งรับ -                            -                            835,135                -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ผลตา่งจาก ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ีส่วน
การแปลงคา่ จากการวดั การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - งบการเงินที่เป็น มูลคา่เงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,350,000         970,000              158,080              7,694,201         87,816              725                   143,422            231,963            10,404,244         713,036            11,117,280       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                         -                         1,181,290         -                        -                        -                        -                        1,181,290           51,813              1,233,103         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                         -                         -                        (70,202)             85                     -                        (70,117)             (70,117)              (23,478)             (93,595)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                         -                         1,181,290         (70,202)             85                     -                        (70,117)             1,111,173           28,335              1,139,508         

ลดทุนบริษทัยอ่ย -                        -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                         (132,566)           (132,566)           

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                        -                         -                         (742,495)           -                        -                        -                        -                        (742,495)            -                        (742,495)           

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                        -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                         (98,435)             (98,435)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,350,000         970,000              158,080              8,132,996         17,614              810                   143,422            161,846            10,772,922         510,370            11,283,292       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ผลตา่งจาก ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ีส่วน
การแปลงคา่ จากการวดั การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - งบการเงินที่เป็น มูลคา่เงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,350,000         970,000              158,080              8,943,095         (24,616)             871                   143,422            119,677            11,540,852         517,518            12,058,370       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                         -                         1,254,773         -                        -                        -                        -                        1,254,773           58,007              1,312,780         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                         -                         -                        22,432              (246)                  -                        22,186              22,186                8,757                30,943              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                         -                         1,254,773         22,432              (246)                  -                        22,186              1,276,959           66,764              1,343,723         

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                        -                         -                         (809,970)           -                        -                        -                        -                        (809,970)            -                        (809,970)           

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                        -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                         (37,519)             (37,519)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 1,350,000         970,000              158,080              9,387,898         (2,184)               625                   143,422            141,863            12,007,841         546,763            12,554,604       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,209,543                  6,687,623                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 637,110                     637,110                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 637,110                     637,110                     

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                                 -                                 -                                 (742,495)                    (742,495)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2560 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,104,158                  6,582,238                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,413,551                  6,891,631                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 984,720                     984,720                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 984,720                     984,720                     

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                                 -                                 -                                 (809,970)                    (809,970)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,588,301                  7,066,381                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 1 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทยและ
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม โดยมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                
1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

1.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าเช่ารับ - - 732 733 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 18,785 28,102 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 48,667 44,056 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ - - 2,365 3,322 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 900,206 525,452 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 10,559 3,671 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,294 1,424 ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย - - 1,743 1,743 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ - - 35,969 32,604 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ค่าเช่ารับ 25,014 25,014 12,549 12,549 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ 8,109 12,975 8,109 12,975 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 
ค่าเช่าจ่าย 49,790 40,391 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าเช่ารับ 3,570 3,570 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 1,962 2,490 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 4,794 4,369 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย 43,820 40,995 33,439 30,632 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 9,515 8,831 9,515 8,831 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ 8,200 7,932 3,646 3,473 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืน 5,037 3,613 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าเช่ารับ - - 1,465 1,465 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 39,724 57,696 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 101,447 91,014 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ - - 4,823 5,449 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 900,206 525,452 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 14,286 6,873 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 2,584 2,752 ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย - - 3,487 3,487 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ - - 81,359 72,523 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ค่าเช่ารับ 49,754 49,754 24,960 24,960 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ 8,109 12,975 8,109 12,975 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 
ค่าเช่าจ่าย 91,773 103,047 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าเช่ารับ 7,140 7,140 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 6,311 7,331 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 9,234 9,193 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย 85,506 80,528 63,854 59,803 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 18,063 17,101 18,063 17,101 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ 16,401 15,863 7,293 6,946 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืน 9,443 7,025 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2561 และ                   
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่
เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 32,650 47,038 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 41,118 43,511 2,287 2,226 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 41,118 43,511 34,937 49,264 

เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัยอ่ย - - 835,135 - 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 835,135 - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่
เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 14,017 21,658 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 10,956 27,705 24 344 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  10,956 27,705 14,041 22,002 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ            
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
 (ร้อยละต่อปี)     
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน       
บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - 3.5 - - 557,734 809,300 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาว       
บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - 3.5 - - 1,879,340 2,217,050 
บริษทัร่วม 6.6 - 7.5 6.6 - 6.8 174,433 95,042 - - 

รวม   174,433 95,042 2,437,074 3,026,350 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 3,049,850 3,561,550 
เพ่ิมข้ึน - - 1,107,639 2,728,230 
ลดลง - - (1,696,915) (2,930,790) 

รวม - - 2,460,574 3,358,990 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (23,500) - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน - - 2,437,074 3,358,990 

     
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 95,042 - - - 
เพ่ิมข้ึน 79,391 - - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 174,433 - - - 

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษทัร่วม 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญากบัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม
แห่งหน่ึง เพื่อให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัร่วมส าหรับซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงแรม และอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดในสัญญา
ร่วมลงทุนท่ีจะได้รับแจ้งเป็นคร้ังๆ จากบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น เงินให้กู ้ยืมดังกล่าวมีอตัรา
ดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสญัญา โดยมีก าหนดไดรั้บช าระคืนเงินตน้ทั้งจ  านวนพร้อมดอกเบ้ียภายในปี 2658 
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เงินกู้ยืมจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้ นและระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  
2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้มืจากบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย                           งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ร้อยละต่อปี)     
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน       
บริษทัยอ่ย 1.4 - 3.0 2.0 - 3.0 - - 1,185,283 1,272,900 
เงนิกู้ยืมระยะยาว       

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0 3.0 60,989 60,989 - - 

รวม   60,989 60,989 1,185,283 1,272,900 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 1,272,900 424,300 
เพ่ิมข้ึน - - 1,358,700 642,670 
ลดลง - - (1,446,317) (301,400) 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน - - 1,185,283 765,570 

เงินกู้ยมืระยะยาว     
บุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 60,989 66,382 - - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน - (3,426) - - 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 60,989 62,956 - - 
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เงินกู้ ยืมจากบคุคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หรือเม่ือบริษทัใหญ่ของบริษทัท่ีกู้ยืมสูญเสียการ
ควบคุมในบริษทัท่ีกูย้มืเงินแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

สัญญาทีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

สญัญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

 โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทัฯกบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั (“CID”) ซ่ึง
ท าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) บริษทัฯไดรั้บสิทธิในการก่อสร้าง
อาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงจาก CID และสามารถด าเนินกิจการโรงแรมเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯจนถึง
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สญัญาน้ีต่ออายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัฯตอ้งโอนส่ิงปลูก
สร้างบนท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนใหแ้ก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 
ณ วนัครบก าหนดสัญญาเป็นจ านวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัฯมีขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
ในจ านวนเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯไดรั้บแจง้จาก CID วา่ CID ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัฯจึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพื่อ
รักษาสิทธิและยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ท าสญัญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัฯจ่ายเงิน
ประกนัสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จ านวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID 
เขา้ท าสญัญาเช่ากบั รฟท. 

ในปี 2552 บริษทัฯท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั CID (“ผูใ้ห้
เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา  20 ปี  และจะส้ินสุดลงในวันท่ี  18 ธันวาคม  2571 บริษัทฯจะต้องจ่ายค่า
ผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วง
ตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์หแ้ก่
ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทัฯบนัทึกค่าเช่าครุภณัฑ์เป็น
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   
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ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม
หรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีท่ีมีการด าเนินการ
ดงักล่าวแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งส่งมอบครุภณัฑ์ท่ีเช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ รฟท. เม่ือ
ส้ินสุดสญัญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 

บริษัทย่อย 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 

สัญญาระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระส าคญัต่อไปน้ี 

1) บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากัด (“CSBR”) ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกับ CTARAF เพื่อให ้
CTARAF เช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า 
(วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท 
โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอ
การตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อย และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 รายได้รับล่วงหน้ารอการตดับญัชีมีจ านวน 
1,012.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,036.7 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

2) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้  าสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF 
เพื่อให้ CTARAF เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการ
เช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าอาคารเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,510 ลา้น
บาท โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้
รอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และทยอย
ตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 รายไดรั้บ
ล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 1,018.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,044.0 ลา้นบาท) 
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 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนับจากวนัจด
ทะเบียนการเช่า CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ยกว่า
รายไดค่้าเช่าประกนัสะสม ตามจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสม
น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะช าระเงินให้ CTARAF ในจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างระหวา่งรายไดค่้าเช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  

 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ไดท้ าสัญญาเก่ียวกบัการประกนัรายไดข้อง CTARAF 
โดย CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงไดรั้บประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF 
ตกลงร่วมรับประกนัรายไดค่้าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งช าระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไข
การรับประกนัขา้งตน้ CSBR ตกลงจะช าระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ี
ก าหนดในสญัญา 

 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงคจ์ะต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1) และขอ้ 2) 
ขา้งตน้ ไปอีกนับจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ตอ้งแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้แก่ 
CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นบัจากปีแรกของระยะเวลา
การเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียดในการต่ออายุสัญญาเช่าให้แลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 
นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

3) CSBR ไดท้  าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไดติ้ดตั้ง ใชง้านอยูใ่นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
บีช รีสอร์ท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิใน
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยช าระ
ทั้งจ านวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 

4) CTARAF ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย กบับริษทั 
เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“CSHM”) เพื่อใหเ้ช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภค
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจโรงแรม โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ทั้งน้ี CTARAF ตกลงให้
ค  ามัน่แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวนัท่ีครบระยะเวลาการ
เช่า โดย CSHM ตอ้งแจง้ให้ CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตามค ามัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกันในการ
ก าหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใชสิ้ทธิระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรา
รวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 90 ของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
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 ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น      
ส่งมอบเอกสาร และขอ้มูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสญัญา เปิดบญัชีและด ารงบญัชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้งโอน
สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพิ่มเติม ขาย จ าหน่าย ใหเ้ช่า ก่อภาระ
ผกูพนัในทรัพยสิ์นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เงินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก CTARAF 

 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้ CTARAF เห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมหรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
โรงแรมของ CSHM ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชัว่คราว (“กรณี
เหตุสุดวิสัยชัว่คราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจ านวน
และระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาเช่าช่วง ให ้CSHM ช าระค่าเช่าใหแ้ก่ CTARAF ในจ านวนเท่ากบัร้อย
ละ 100 ของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ท่ีค  านวณไดจ้าก
การประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM เป็นผูผ้ดินดัช าระหน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ได้มีหนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทารา       
แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีก าหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง ซ่ึงสัญญา
เช่าดังกล่าวส้ินสุดในวันท่ี 25 กันยายน 2557 ต่อมาในวันท่ี 23 กันยายน 2557 บริษัทจัดการของ 
CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM ทราบว่า CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ใน
การต่ออายสุญัญาเช่าช่วง โดยบริษทัจดัการของ CTARAF ไดย้นืยนัอตัราค่าเช่าใหม่ใหเ้ป็นไปตามอตัรา
ค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัราค่าเช่าจ านวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของ EBITDA ดงันั้น บริษทัจดัการ
ของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่า ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยงัคงไม่
สามารถตกลงอตัราค่าเช่าร่วมกนัได ้ซ่ึงบริษทัจดัการอยู่ระหว่างการเจรจา และพิจารณาแนวทางอ่ืนๆ 
รวมถึงกระบวนการสรรหาผูเ้ช่าช่วงท่ีเหมาะสม 

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยว่า บริษทัจดัการไดด้ าเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและก าหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่น
ซองประมูล ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้
ประมูลท่ีได้ยื่นมาทั้งหมด ซ่ึงขอ้เสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับกองทุนและ/หรือผูถื้อ
หน่วยลงทุน กองทุนจึงใชสิ้ทธิไม่เลือกผูย้ืน่ซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยู่
ระหว่างการพิจารณาว่าจะด าเนินการให้มีการจดัประมูลให้เช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา            
แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่ 
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 ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของ CTARAF เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอ
การเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บ
ขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงรวมถึงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอย่างเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้เสนอการเช่าช่วงก่อนการพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอการเช่าช่วง ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัประสงคใ์หบ้ริษทั
จดัการของ CTARAF ด าเนินการพิจารณาทางเลือกอ่ืนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ บริษทั
จดัการของ CTARAF จึงเห็นว่ายงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในวาระ
ดงักล่าวในขณะน้ี ทั้งน้ี เม่ือบริษทัจดัการของ CTARAF ไดข้อ้เสนอหรือทางเลือกเพิ่มเติมจาก CSHM 
หรือมีขอ้สรุปอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายหลงัจากการศึกษาแนวทางออกใหก้บั CTARAF แลว้ บริษทัจดัการ
ของ CTARAF จะแจง้ความคืบหนา้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อ
หน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ และ น าเสนอขอ้สรุปดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป  

 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่าบริษทัจดัการไดพ้ิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินใหก้บักองทุนรวมแลว้ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการศึกษา
และแนะน าขอ้เสนอการเช่าช่วงทางเลือกอ่ืน ๆ และน าเสนอต่อบริษทัจดัการ รวมถึงเจรจาต่อรอง
เง่ือนไขการเช่าช่วง เพื่อให้ไดข้อ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทั
จดัการอยู่ระหว่างการพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อวิเคราะห์และจดัท ารายงาน
ความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอการเช่าช่วง 

 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าบริษทัจดัการไดพ้ิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาในการสรรหาผูเ้ช่าช่วงอาคารโครงการ
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รายอ่ืนเพิ่มเติมแลว้ โดยท าหน้าท่ีหลกัในการจดัเตรียม
เอกสาร แนะน าและติดต่อให้ผูส้นใจยื่นขอ้เสนอการเช่าช่วง เพื่อให้ได้ขอ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการอยู่ระหว่างการจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลส าหรับการ
สรรหาผูเ้ช่าช่วง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อวิเคราะห์และจดัท ารายงาน
ความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอการเช่าช่วง 

 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่าบริษทัจดัการอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา             
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพิ่มเติมนอกเหนือจากทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกท่ีเสนอในการประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 โดยมีก าหนดการยืน่ขอ้เสนอในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี ไม่
มีผูส้นใจยื่นขอ้เสนอการเช่าช่วงในวนัและเวลาดงักล่าว ตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการ
สรรหาผูเ้ช่าช่วงทรัพยสิ์นส าหรับอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย  
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 เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระของ CTARAF ในการวิเคราะห์และจดัท าความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และน าเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่า  บริษทัจดัการของ CTARAF ร่วมกบัท่ีปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม ท่ีปรึกษากฎหมายของ
กองทุนรวม และท่ีปรึกษาของกองทุนรวม ไดเ้ร่ิมด าเนินการเจรจาขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย กบั CSHM ในขณะเดียวกนั ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระของกองทุนรวมก็ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ ศึกษา และอยูร่ะหว่างการจดัท าความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพื่อให้ได้
ขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดย 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการต่างๆ ของ 
บริษทัจดัการเก่ียวกบัการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย  2) มีมติ
อนุมติัทางเลือกท่ี 4 เป็นขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย 
จาก CSHM โดยมีค่าเช่าคงท่ีในปีแรก 168 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตของค่าเช่าคงท่ีร้อยละ 3 ทุก 3 ปี 
และมีผลนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าช่วงใหม่จะมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2581 รวมถึงอนุมติัค่า
เช่าส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ีกองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่าช่วงฉบบั
ใหม่กับ CSHM ในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA ท่ีค  านวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม                
เซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว และ 3) มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ีสัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
จดัท าและมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั (“CWH”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร
ในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัโรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายุ
ของสัญญาซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 เป็นจ านวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้ งน้ี CWH ได้ช าระค่าเช่า
ล่วงหนา้เม่ือลงนามในสญัญาเป็นจ านวนเงิน 275 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจ านวน 19.1 ลา้นบาท (งวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560: 18.2 ลา้นบาท) 

สญัญาขา้งตน้ก าหนดใหอ้าคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดิน
ท่ีเช่าช่วงให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 

บริษัท โคซ่ี โฮเต็ล จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จ ากดั (“COSI”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล     
เฟสติวัล สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากัด (“CTW”) เพื่อพัฒนาโรงแรมโคซ่ี สมุย COSI ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินเป็นจ านวนเงินรวม 62 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน ซ่ึง
บนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
COSI ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจ านวน 1.1 ลา้นบาท (งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560: 1.2 ลา้นบาท) 

จ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ภายใน 1 ปี 620 540 128 125 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,658 1,171 594 743 
มากกวา่ 5 ปี 4,248 1,273 856 772 

รวม 6,526 2,984 1,578 1,640 
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สัญญาบริการระยะยาว 

บริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัฯไดท้ าสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์
จ ากัด เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีในสัญญา บริษัทฯจะได้รับ
ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทั 
เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั ตามล าดบั โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสัญญา
หรือหยุดด าเนินกิจการ ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวมีก าหนดช าระเป็นรายเดือน และบริษทัฯจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัฯไดท้ าสญัญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั 
มีก าหนด 1 ปี เพื่อรับข้อมูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่าง ๆ อันเก่ียวกับการตัดสินใจท่ีเป็นประโยชน์ 
บริษทัฯตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 
1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 และ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั เซ็นทารา 
แมนเนจเมน้ท์ เฮดควอเตอร์ จ ากดั เพื่อรับบริการการก ากบัดูแล สั่งการและควบคุมการด าเนินงานของ
โรงแรมภายใตช่ื้อโรงแรม บริษทัฯจะจ่ายค่าตอบแทนการบริการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสญัญา
จะมีระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ ระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามล าดบั 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดท้ าสญัญาใหค้  าปรึกษาทางการเงินและการบริหารกบับริษทั เซ็นทรัล  
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) เพื่อให้บริการให้ค  าปรึกษา ตลอดจนแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
อาหารของ CRG โดยบริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการเป็นรายไตรมาสๆ ละ 1.25 ลา้นบาท สัญญา
ดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดก่้อนครบก าหนดดงักล่าว โดยจะตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้อีก
ฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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บริษัทย่อย 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากดั (“CHY”) ไดท้ าสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้
เซ็นทรัล จ ากดั มีก าหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั 
ได้ตกลงเช่าส่วนหน่ึงของอาคารของ CHY เพื่อใช้ประกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายได้รวม
ประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอดอายขุองสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี
มีจ านวน 90.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 97.6 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG’’) ไดท้ าสัญญาการบริการกบั
บริษทั หา้งเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 1 ปี เพือ่รับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อนั
เก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญา
ดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญาให้ค  าปรึกษา
ปัญหากฎหมายกบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั เพื่อรับค าปรึกษา ค าช้ีแจง ค าแนะน า ใน
ปัญหากฎหมายตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประกอบธุรกิจของ CRG โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีก าหนด 1 ปี 
โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้
การหารือ และให้ค  าปรึกษาภายใตเ้จตนาแห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิไดท้  าสัญญาใหม่ ให้ถือว่าได้
เร่ิมท าสัญญาโดยไม่ก าหนดเวลา และให้เป็นสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาได ้แต่ตอ้ง
บอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญาใหบ้ริการบริหาร
จดัการดา้นทรัพยากรบุคคลกบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั เพื่อรับบริการการบริหาร
จดัการดา้นทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยตกลงจ่ายค่าบริการ
ตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีก าหนด 1 ปี  นับตั้ งแต่วันท่ี  1 มกราคม 2561 จนถึงวันท่ี                
31 ธนัวาคม 2561 หากมิไดมี้การแจง้บอกเลิกสัญญาจากฝ่ายใดล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ใหถื้อว่าสัญญาน้ีได้
ต่ออายอุอกไปอีกคราวละ 1 ปี ดว้ยความตกลงและเง่ือนไขเดิมทุกประการ ยกเวน้เร่ืองอตัราค่าบริการซ่ึงทั้ง
สองฝ่ายอาจจะไดมี้การตกลงกนัใหม่ 
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สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นเวลา 3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน 
หรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (เฉพาะค่าเช่าและบริการคงที่
และค่าเช่าขั้นต ่า)   

ภายใน 1 ปี 264 346 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 208 214 
มากกวา่ 5 ปี 25 23 
รวม 497 583 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย            
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน               
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19 17 38 36 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - 1 1 

รวม 19 17 39 37 
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3. เงินลงทุนช่ัวคราว 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เงินฝากประจ า 479,501 98,043 

รวม 479,501 98,043 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.45 ถึง 1.75 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2560: ร้อยละ 1.50 ถึง 1.75 ต่อปี) 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 202,465 318,619 61,581 82,409 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 77,408 78,157 14,218 5,517 
3 - 6 เดือน 26,816 5,761 12,369 63 
6 - 12 เดือน 8,752 2,672 - 591 
มากกวา่ 12 เดือน 11,128 13,396 798 1,181 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 326,569 418,605 88,966 89,761 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (13,620) (11,486) (4,956) (4,511) 
รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
สุทธิ 312,949 407,119 84,010 85,250 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 312,949 407,119 84,010 85,250 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,118 43,511 34,937 49,264 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 367,340 348,197 89,006 63,734 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 118,802 56,592 26,523 16,562 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 3,788 4,611 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 531,048 452,911 150,466 129,560 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  843,997 860,030 234,476 214,810 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 528,502 594,317 526,614 594,317 
เงินลงทุนเพิ่ม - 1,888 - - 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 27,894 20,741 - - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน (4,055) (6,325) (4,055) (6,325) 
เงินปันผลรับ (8,109) (12,975) - - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 544,232 597,646 522,559 587,992 

ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561    
(30 มิถุนายน 2560: 1.9 ลา้นบาท) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับ 

   30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

30 
มิถุนายน 

2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ  
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิ                 
การเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 3,044,480 3,060,480 770,691 774,746 542,344 526,614 8,109 12,975 

Nakheel CT Deira Islands 
Hotel- FZCO 

โรงแรม สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

40.0 40.0 4,720 4,720 1,888 1,888 1,888 1,888 - - 

รวม       772,579 776,634 544,232 528,502 8,109 12,975 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีราคาปิดอยู่ท่ี 4.66 บาท (31 ธันวาคม 2560: 5.15 บาท) 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 378 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 418 ลา้นบาท) 
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   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
 

สดัส่วนเงินลงทุน ทุนช าระแลว้ 

 
 

ราคาทุน 

 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับ 

   30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

30 
มิถุนายน 

2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 3,044,480 3,060,480 770,691 774,746 (248,132) (248,132) 522,559 526,614 8,109 12,975 

รวม       770,691 774,746 (248,132) (248,132) 522,559 526,614 8,109 12,975 

บริษทัฯตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 
เงินปันผลจ่ายส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

30 
มิถุนายน 

2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทย่อยทางตรง             
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั 670,000 670,000 100 100 814,383 814,383 - - 814,383 814,383 194,300 130,650 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวลิเลจ จ ากดั 37,500 37,500 100 100 76,500 76,500 - - 76,500 76,500 9,375 6,750 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ี เบย ์รีสอร์ท จ ากดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีช รีสอร์ท จ ากดั 185,000 185,000 63.9 63.9 198,905 198,905 - - 198,905 198,905 65,071 47,324 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเวลิด ์จ  ากดั 1,800,000 1,800,000 100 100 1,800,000 1,800,000 - - 1,800,000 1,800,000 - - 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเกาะกดู จ ากดั 120,000 120,000 100 100 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัล โฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จ ากดั 250,000 250,000 100 100 250,000 250,000 - - 250,000 250,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 620,000 620,000 100 100 669,607 669,607 - - 669,607 669,607 - - 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ  ากดั 80,000 80,000 100 100 80,000 80,000 - - 80,000 80,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย โฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 1,250 1,250 100 100 1,250 1,250 - - 1,250 1,250 - - 
บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล                 

แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 - - 150,000 150,000 187,500 60,000 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จ ากดั 88,500 88,500 100 100 88,500 88,500 - - 88,500 88,500 - - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จ  ากดั 80,000 80,000 100 100 80,000 80,000 - - 80,000 80,000 - - 
บริษทั รีเฟรช โซน จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 (1,000) (1,000) - - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 
เงินปันผลจ่ายส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

30 
มิถุนายน 

2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)             
บริษทั เซ็นทรัล บางกอก คอนเวนชัน่            

และเอก็ซิบิชัน่ จ  ากดั    1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
  แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - 30,000 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จ ากดั 520,000 520,000 99.3 99.3 479,187 479,187 - - 479,187 479,187 77,460 61,968 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั 171,000 30,000 100 100 171,000 30,000 - - 171,000 30,000 - - 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต- เอก็ซพอร์ต จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,250 1,250 100 100 1,250 1,250 - - 1,250 1,250 - - 
บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ี มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 12,500 12,500 100 100 12,500 12,500 - - 12,500 12,500 12,500 15,000 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้เซ็นทารา จ ากดั 2,500 2,500 100 100 2,500 2,500 - - 2,500 2,500 - - 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จ ากดั 120,000 120,000 99 99 170,000 170,000 - - 170,000 170,000 29,700 23,760 
บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ 
จ ากดั 210,000 210,000 100 100 210,000 210,000 - - 210,000 210,000 324,300 150,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 
เงินปันผลจ่ายส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31  
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

30 
มิถุนายน 

2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทย่อยทางอ้อม        -     
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากดั 145,000 145,000 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยวลิเลจ จ ากดั 55,000 55,000 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์จ ากดั 190,000 190,000 98.4 98.4 - - - - - - - - 
บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 160,000 160,000 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั เซ็นทรัลบริการ ซกัรีด จ ากดั 1,500 1,500 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั 179,760 179,760 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั เอส.พี. เรียลต้ีลนัตาบีช จ ากดั 36,000 36,000 100 100 - - - - - - - - 
Centara Maldives Pvt. Ltd. 797,223 797,223 75 75 - - - - - - - - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. 483,886 483,886 74 74 - - - - - - - - 
Centara (Shanghai) Hotel Management 

Co., Ltd. 54,342 48,385 100 100 - - - - - - - - 
CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. 577 577 100 100 - - - - - - - - 
Centara Capital Limited 74,807 74,807 100 100 - - - - - - - - 

Lagoon Assets Private Limited 1,070 1,070 100 100 - - - - - - - - 

รวม     5,903,582 5,762,582 (1,000) (1,000) 5,902,582 5,761,582 900,206 525,452 
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เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดล้งทุน
ใน Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทัเพิ่มร้อยละ 
100 ของหุน้ท่ีออกใหม่ เป็นจ านวนเงินรวม 6.0 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) มีมติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 30 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 0.3 ลา้นหุ้น หุ้นละ 100 บาท) เป็น 500 ลา้นบาท (หุ้น
สามญั 5 ลา้นหุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัในจ านวน 4.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท โดยบริษทัดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทั
ดงักล่าวมีการเรียกช าระเงินค่าหุ้นสามญัท่ีเพิ่มทุนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม คิดเป็นจ านวนเงิน 
141 ลา้นบาท ดงันั้นทุนท่ีช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 171 
ลา้นบาท 

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมีราคาทุน
รวมเพิ่มข้ึน 474 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างโรงแรม และการขยายสาขาของธุรกิจ
อาหาร ทั้งน้ี ไม่มีรายการซ้ือหรือขายสิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งงวด 

 ตามสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นของอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม
หรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 ตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและศูนยป์ระชุมและโรงแรม ณ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 (“โครงการ”) กบับริษทั ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั (“ธพส.”) ทรัพยสิ์นหรือส่ิงปลูก
สร้างใดๆท่ีเกิดจากการบ ารุงรักษา บูรณะ พฒันาส่ิงปลูกสร้างอาคาร พื้นท่ีโครงการฯ และทรัพยสิ์นของ
โครงการฯ ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของ ธพส. ทนัทีท่ีการด าเนินการก่อสร้างท าข้ึนใหม่ น ามาทดแทน น ามาใช้
หรือแกไ้ขปรับปรุงเสร็จ 

 ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วน
ติดตั้งเพิ่มเติมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ ากดั จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
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อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้าง
ข้ึนบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจ้าของทรัพยสิ์นคือส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษัตริย ์ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2561 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจ านวน 2,090 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2560: 2,164 ลา้นบาท) 

 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) ได้ท าสัญญากับธนาคารในประเทศสามแห่งเพื่อรับ
วงเงินสินเช่ือระยะสั้ นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะไม่จ าหน่าย จ าน าหรือจ านอง
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าท่ีมีอยู่หรือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจ านวนเกินกว่าท่ีตกลงตามสัญญา โดย
ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 

8. ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยมจ านวน 115 ลา้นบาท และจ านวน 199 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เซ็นทรัล               
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั และลงทุนทางออ้มในบริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั ตามล าดบั  กลุ่ม
บริษทัฯทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี  

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน    

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
30 มิถุนายน    

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 673,284 891,197 73,789 59,920 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10,956 27,705 14,041 22,002 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 83,321 93,902 24,208 32,399 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 135,230 108,514 5,603 3,423 
เงินมดัจ าหอ้งพกั 562,029 531,177 131,492 126,384 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 997,737 1,067,186 164,683 106,850 

รวม 2,462,557 2,719,681 413,816 350,978 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน    

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
30 มิถุนายน    

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,689,452 1,773,027 573,228 494,617 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (180,761) (235,302) - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,508,691 1,537,725 573,228 494,617 
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เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ 

ก) ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดท้ าสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับการลงทุนโครงการท่ีดูไบหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวงเงินกู้ยืม 64 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินกูย้ืมดงักล่าวไดเ้บิกใชไ้ปแลว้ทั้งส้ินเป็นจ านวน 5.3 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนท่ี 39 จากวนัท่ี         
ลงนามในสัญญา เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลกัประกันโดยมีอัตราดอกเบ้ียตามท่ี
ก าหนดในสญัญา และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และมีเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีก าหนดใน
สัญญา รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยอดเงิน
กู้ยืมคงเห ลือมีจ านวน  5.3 ล้าน เห รียญสหรัฐอเม ริกา (31 ธันวาคม 2560: 2.9 ล้าน เห รียญ
สหรัฐอเมริกา) 

ข) ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงิน
จ านวน 400 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวนเม่ือครบ 3 ปี นับจากวนัเบิกรับเงินกู ้
และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าว
เป็นเงินกูย้มืแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติั
ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจ านวน 400 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 400 ลา้น
บาท) 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย 

ค) บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู ้
20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดใน
สัญญาและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวได้เบิกใช้ในระหว่างปี 2556 และ 
2558 และค ้าประกันโดยกรรมการและบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจ านวน 13.85 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 8.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามล าดบั  (31 ธันวาคม 2560: 15.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 8.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามล าดบั) 

ง) บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เงินกูย้ืม
ดงักล่าวไดเ้บิกใชใ้นเดือนมีนาคม 2560 เป็นจ านวน 20.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจนถึงปี 2565 โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา เงินกูย้ืม
ดังกล่าวค ้ าประกันโดยกรรมการและบริษัทใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือมีจ านวน 10.8 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: 13.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู ้177 ลา้นบาท 
เงินกูย้มืดงักล่าวไดเ้บิกใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2560 จ านวน 30 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็น
รายไตรมาสภายใน 10 ปี นับจากวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ี
ก าหนดในสัญญา โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ รวมถึงมี
เง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีบริษทัใหญ่ตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจ านวน 30 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 30 ลา้นบาท) 

11. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ 
งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ)  2561  2560 
คร้ังท่ี 1/2558  2.41 19 พฤศจิกายน 2561 700,000 700,000 
คร้ังท่ี 1/2559 2.09 30 มีนาคม 2563 800,000 800,000 
คร้ังท่ี 2/2559 2.45 11 สิงหาคม 2564 980,000 980,000 
คร้ังท่ี 3/2559 2.78 29 กนัยายน 2565 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 2.97 29 กนัยายน 2566 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 3.39 29 กนัยายน 2569 500,000 500,000 
   4,980,000 4,980,000 

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (700,000) (700,000) 

หุ้นกู้ทีถ่ึงก าหนดช าระเกนิกว่าหน่ึงปี   4,280,000 4,280,000 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกูเ้หล่าน้ีมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุน
ช าระแลว้ การจ าน า การจ านองสินทรัพยแ์ละการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีส าคญั 

ไม่มีการออกหุน้กูแ้ละจ่ายช าระคืนหุน้กูใ้นระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
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12. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 64,066 49,403 (7,337) (5,274) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  7,635 (63,422) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (4,121) 31,793 15,995 6,372 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 67,580 17,774 8,658 1,098 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 240,271 218,936 793 7,985 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  5,564 (47,183) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,150 35,158 14,238 12,665 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 249,985 206,911 15,031 20,650 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                            
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 38 (16) 62 (22) 

13. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

14. เงินปันผล 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 810.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2561 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 742.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 
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15. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะในการประกอบธุรกิจ ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ด าเนินงานท่ีรายงาน 
 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ส่วนงานโรงแรม 

และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนงานการขาย 

อาหารและไอศกรีม รวม 
รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและบริการ           
- รายไดจ้ากภายนอก 2,030  1,950  3,027  2,751  5,057  4,701  -  -  5,057  4,701  

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4  3  25  28  29  31  (29) (31) -  -  

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 2,034  1,953  3,052  2,779  5,086  4,732  (29) (31) 5,057  4,701  

ตน้ทุนขายและบริการ (1,419) (1,324) (1,642) (1,488) (3,061) (2,812) 19  18  (3,042) (2,794) 

ก าไรขั้นตน้ 615  629  1,410  1,291  2,025  1,920  (10) (13) 2,015  1,907  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

รายไดอ่ื้น 364  349  32  27  396  376  (262) (279) 134  97  

ค่าใชจ่้ายในการขาย (123) (114) (135) (117) (258) (231) 37  11  (221) (220) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (549) (557) (1,072) (966) (1,621) (1,523) 182  204  (1,439) (1,319) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7  7  -  -  7  7  -  -  7  7  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (95) (108) -  -  (95) (108) 43  52  (52) (56) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (39) (19) (29) 1  (68) (18) -  -  (68) (18) 

ก าไรส าหรับงวด 180  187  206  236  386  423  (10) (25) 376  398  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ส่วนงานโรงแรม 

และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนงานการขาย 

อาหารและไอศกรีม รวม 
รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและบริการ           
- รายไดจ้ากภายนอก 4,862  4,545  5,803  5,323  10,665  9,868  -  -  10,665  9,868  

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 7  7  48  54  55  61  (55) (61) -  -  

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 4,869  4,552  5,851  5,377  10,720  9,929  (55) (61) 10,665  9,868  

ตน้ทุนขายและบริการ (2,930) (2,778) (3,160) (2,901) (6,090) (5,679) 36 37  (6,054) (5,642) 

ก าไรขั้นตน้ 1,939  1,774  2,691  2,476  4,630  4,250  (19) (24) 4,611  4,226  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

รายไดอ่ื้น 815  1,039  61  50  876  1,089  (609) (813) 267  276  

ค่าใชจ่้ายในการขาย (250) (222) (250) (216) (500) (438) 86  17  (414) (421) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,179) (1,110) (2,082) (1,908) (3,261) (3,018) 433  471  (2,828) (2,547) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 28  21  -  -  28  21  -  -  28  21  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (191) (221) -  -  (191) (221) 90  106  (101) (115) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (193) (160) (57) (47) (250) (207) -  -  (250) (207) 

ก าไรส าหรับงวด 969  1,121  363  355  1,332  1,476  (19) (243) 1,313  1,233  
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16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน
ดงัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน    
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

30 มิถุนายน    
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

การก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรม 275.3 326.5 4.1 1.9 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   15.0 14.0 - - 
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 32.2 24.8 - - 

รวม 322.5 365.3 4.1 1.9 

16.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สญัญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการอ่ืนๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

30 มิถุนายน    
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 613.0 606.5 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 927.2 947.9 - - 
มากกวา่ 5 ปี 3,240.3 3,549.0 - - 
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16.3 การค า้ประกนั 

16.3.1 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเช่า 78 103 59 88 
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 54 51 12 10 

รวม 132 154 71 98 

16.3.2 การค า้ประกนัระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯท่านหน่ึงไดค้  ้าประกนัการช าระหน้ี
ของบริษทัยอ่ยสามแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่ง วงเงินค ้าประกนั 2,213 ลา้นบาท ณ วนัท่ี                 
30 มิถุนายน 2561 เงินกูด้ังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 1,249 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 1,425 
ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงิน
เก่ียวกบัการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
เป็นจ านวนเงินรวม 55.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 55.8 ลา้นบาท) 
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16.4 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดย้ื่นฟ้องลูกหน้ีรายหน่ึง (ผูค้ดัคา้น) เป็นจ านวนเงินรวม 
209.8 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย ส าหรับค่าบริหารจดัการคา้งจ่ายจ านวน 51.2 ลา้นบาทและเรียกร้องค่าชดเชย
ส าหรับความเสียหายอ่ืนเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาบริหารโรงแรม ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 
ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าร้องปฏิเสธค่าชดเชยและไดเ้รียกร้องค่าชดเชยส าหรับความเสียหายจากการทุจริตและไม่
ปฏิบติัตามสญัญาของบริษทัยอ่ยในระหวา่งการบริหารโรงแรมของผูค้ดัคา้นเป็นจ านวนเงิน 918.4 ลา้นบาท
รวมดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่คดัคา้นต่อการฟ้องแยง้ของผูค้ดัคา้น 

 จากความเห็นทางกฎหมาย ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัยอ่ยมีโอกาสสูงท่ีจะชนะการฟ้องร้องต่อผูค้ดัคา้นส าหรับ
ค่าบริหารจดัการคา้งจ่ายจ านวน 51.2 ลา้นบาท นอกจากน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าการฟ้องแยง้เรียกร้องค่าชดเชยของ
ผูค้ดัคา้นต่อบริษทัย่อยสูงเกินไปและไม่มีหลกัฐานท่ีชอบดว้ยเหตุผลในการเรียกร้องค่าชดเชยต่อความ
เสียหายดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัย่อยมีหลกัฐานสนับสนุนท่ีจะโตแ้ยง้และไม่มีภาระหน้ีสินจากการเรียกร้อง
ค่าชดเชยดงักล่าว ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและประมาณการ
หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้องในงบการเงิน ขณะน้ีการฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยและการฟ้องแยง้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ 

17. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  1 1 - - 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
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